MENÚ MIGDIA
de dilluns a divendres

MENÚ MOS   13,4 €
PRIMERS
Amanida de Formatge de Cabra

Sopa de Miso amb wakame i tofu

amb vinagreta de mostassa.

acompanyat d’una amanida de miso.

Amanida de Tonyina

Amanida de Pollastre

en conserva amb sèsam, spicy maio i modena.

amb salsa de sèsam banbanji.

supl.+1€

Amanida de Salmó                      supl.+2€

Amanida de Formatge Fresc Cadí
amb reducció de mòdena.

amb miso i salsa de cítrics.

SEGONS
Yakisoba

Gyoza Verdures

                                     supl. +2€

amb la seva salsa 5u.

fideus saltejats amb verdures i carn.

Cruixent de Pollastre [Kastutori ]

Maki de Pollastre

Nasu Miso. supl.+2€

Uramaki Salmó-Alvocat         supl.+1,5€

amb ceba cruixent i salsa teriyaki. 10u

amb salsa teriyaki.

Albergínia saltejada amb miso i proteina
pesol , en una base d’arròs.

Uramaki SpicyTuna                        supl.+5€
amb tonyina roja picant. 8u.

Maki Vegetal

8u.

Uramaki Salmó-Form.              supl.+1€
8u.

Uramaki Salmó-Mango            supl.+2€

alvocat, enciam, pastanaga i ceba. 10u

amb crema de formatge.

Uramaki Llagosti                               supl.+4€
amb llagostí i alvocat. 8u.

POSTRES**
Pastis de Formatge                       

Pastis de Xocolata

Pastis de Pastanaga                       

Pastis Integral amb poma      

Iogurt amb Matxa o Gerds

Gelat Vainilla

Sorbet Llimona

Gelat Xocolata

Sorbet de Temporada

Gelat Te Verd matxa

El menú inclou un aigua i postre o cafè
*Algunes begudes poden incloure un suplement preguntar el servei per a mes informació.
** No inclou postres de carta principal. Preguntar disponibilitat

MENÚ RAMEN
Bol amb brou tonkotsu, carn i fideus, tot servit ben calent. Els fideus són artesans i fets
amb la combinació de 3 farines, cobert amb ou semidur, ceba tendra, llavors de sèsam, brou
casolà i la carn a escollir desitjada. Es serveix acompanyat d’una amanida mini.

Ramen Tantanmen Tonkotsu*

14,0€

caldo de porc amb pasta de sèsam i un lleuger toc picant.

Ramen Shoyu Tonkotsu *

                12,5 €

caldo de porc clàssic amb el nostre sabor a soja.

Ramen Miso Dashi*                  13,0€

caldo de bonitol amb miso (pasta de soja fermentada)
* CARN [a escollir] : pollastre cuit o chashiu (panxeta de porc rostit )
* Opció vegetariana amb tofu i brou de verdures

El menú inclou un aigua i postre o cafè

MENÚ POKE 13,00€

Bol amb una base d’arròs de sushi acompanyat de la proteïna, els acompanyants i salsa
escollida. Es serveix acompanyat d’una amanida mini o una sopa de miso [a escollir].

Escull la teva PROTEÏNA:
Cruixent de Pollastre
Pollastre cuit
Tofu

Escull els teus ACOMPANYAMENTS:
Alvocat
Surimi
Enciam
Algues variades supl 1,5€

Escull la teva SALSA:
Teriyaki (soja dolça)
Soja i oli de sèsam
Miso
Maionesa Japonesa

Escull els teus TOPPINGS:
Ceba cruixent
Perles de Tempura
Col Kale supl 0.5

[a es collir entre 1,2 o 3 ingredients]
Salmó * supl. 2€
Cruixent de llagostí * supl. 4€
Tonyina* (segons disponibilitat) supl. 6€

[a escollir fins a 5 ingredients]
Pastanaga
Edamame verd supl. 1,5€
Mango supl. 1,5€
Tomàquet
Kimchi casolà supl. 1€

[a escollir 1 o 2 o 3 salses]
Spicy maio supl. 0,2€
Picant de debò supl. 0,2€
Salsa de sèsam supl. 0,4€
Wasabi i soja

[a escollir 1 o 2 toppings]
Alga nori supl. 0,2€
Llavors de sèsam
Ceba tendra

El menú inclou un aigua i postre o cafè

MENÚ CURRY UDON
Bol amb fideus de blat Udon acompanyats amb curry estil japonès de verdures , tot servit
ben calent. ve acompanyat d’una amanida mini.

Curry Udon Katsutori

14 €

acompanyat del nostre pollastre arrebossat amb panko.

Curry Udon Tonkatsu

                14,5 €

acompanyat de llom de porc arrebossat amb panko.

Curry Udon                 12€
amb ceba tendra i sèsam

El menú inclou un aigua i postre o cafè

